SVENSKA FJÄLLKLUBBEN

Fjällmiljö - Fjällkunskaper – Fjällupplevelser

STADGAR FÖR ÄLDRE SEKTION INOM SVENSKA FJÄLLKLUBBEN
Antagna den 2/3 2017

§1

Firma

Sektionens namn är Svenska Fjällklubbens Göteborgssektion och utgör en del av Svenska
Fjällklubben.

§2

Varumärket Svenska Fjällklubben

Varumärket Svenska Fjällklubben ägs av Svenska Fjällklubben och lånas ut till dess sektioner.
Sektionerna har att på ett professionellt sätt vårda varumärket inklusive dess värderingar och innehåll.
Skulle tvist uppkomma om tolkningar kring varumärket äger Svenska Fjällklubbens Riksstyrelse
tolkningsföreträde framför sektionen.

§3

Ändamål

Sektionens ändamål är att arrangera kurser och aktiviteter för fjällklubbens medlemmar med
tyngdpunkt på våra tre ledord Fjällmiljö – Fjällkunskap – Fjällupplevelser.
Inriktningen skall vara att sektionen under trevliga former främjar sunda fjällaktiviteter, verka för
vidgad kännedom om fjällvärlden och respekt för dess kvaliteter och naturvärden.

§4

Styrelsens säte

Sektionens styrelse har sitt säte i Göteborg.

§5

Medlemskap

Medlem i sektionen kan den person som är medlem i Svenska Fjällklubben vara. Registrerad medlem
är den som registrerat sig i Svenska Fjällklubbens medlemsregister som medlem i sektionen.

§6

Styrelsen

Styrelsen skall bestå av ordförande och minst fyra men högst sju ledamöter.
Styrelsen är beslutsför om samtliga ledamöter kallats och mer än hälften av ledamöterna, varav
ordförande och/eller vice ordförande, är närvarande. Ordförande kallar till styrelsemöte när hen anser
att det behövs eller när revisor eller ledamöter begär det. Möte som begärs av revisor eller ledamöter
ska hållas inom tio dagar.
Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Ordinarie sektionsstämma väljer ordförande och övriga styrelsemedlemmar för tiden till och med nästa
ordinarie sektionsstämma Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare,
aktivitetsansvarig och säkerhetsansvarig
Ordförande väljs för ett år. Minst två ledamöter ska väljas för två år och resten för ett år. Styrelsen kan
omväljas.
Styrelsen vårdar klubbens angelägenheter och verkställer dess beslut. Styrelsen ska minst tre veckor
före ordinarie sektionsstämma överlämna en årsredovisning och en ekonomisk årsberättelse för det
närmast föregående verksamhetsåret till revisorerna.
Styrelsen skall till riksstyrelsen lämna in uppgifter om planerade och genomförda aktiviteter enligt
riksstyrelsens anvisningar.
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§7

Firmateckning

Sektionens firma tecknas av styrelsen och den eller de som styrelsen utser.

§8

Revisorer

Ordinarie sektionsstämma väljer för tiden till och med nästkommande ordinarie sektionsstämma
revisor samt suppleant.
Senast tre dagar före ordinarie sektionsstämma ska revisorerna lämna en revisionsberättelse till
styrelsen. Berättelsen ska tas upp på sektionsstämman och ligga till grund för stämmans beslut om
ansvarsfrihet för styrelsen.

§9

Räkenskapsår

Sektionens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

§ 10

Valberedning

Ordinarie sektionsstämma väljer för tiden till och med nästkommande ordinarie sektionsstämma en
valberedning bestående av tre ledamöter som inom sig utser sammankallande.
Valberedningens förslag skall lämnas till styrelsen senast 14 dagar före ordinarie sektionsstämma.
Varje medlem har rätt att lämna förslag på styrelsemedlemmar till valberedningen.

§ 11

Ordinarie sektionsstämma

Ordinarie sektionsstämma ska hållas senast den 28 februari efter räkenskapsåret och på plats som
meddelas av styrelsen.
Vid ordinarie sektionsstämma ska följande ärenden tas upp till behandling:
1.

Val av ordförande och sekreterare för stämman.

2.

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

3.

Justering av röstlängd.

4.

Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare.

5.
Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret samt revisorernas
berättelse.
6.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut i anledning av årets
resultat.
7.

Frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen.

8.

Val av ordförande för kommande år.

9.

Val av övriga styrelseledamöter.

10.

Val av suppleant/er.

11.

Val av revisorer och revisorssuppleanter.

12.

Val av valberedning.

13.

Anmälda ärenden.

14.

Övriga frågor.

På sektionsstämman utövar medlemmarna sin rätt att besluta i sektionens angelägenheter. Varje
medlem har en röst. Medlem som inte kan närvara kan utse annan medlem att vara ombud för sig
genom skriftlig fullmakt. Medlem får vara ombud för högst tre medlemmar. Beslut fattas med enkel
majoritet. Undantag gäller för upplösande av sektionen, se § 14. Vid lika röstetal har
sektionsstämmans ordförande utslagsröst. Om medlem så fordrar ska sluten omröstning genomföras.
2(3)

Ärenden som medlem önskar ta upp på sektionsstämman skall skriftligen anmälas till
sektionsstyrelsen senast fyra veckor innan stämman.

§ 12

Extra sektionsstämma

Extra sektionsstämma ska hållas vid de tillfällen och för de ändamål sektionsstämman i förväg beslutat
och i övrigt utlysas då styrelsen finner nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål fordras av en
revisor eller minst en tiondel av sektionens medlemmar.
För extra sektionsstämma gäller i tillämpliga delar vad som stadgats för ordinarie sektionsstämma.

§ 13

Kallelse till sektionsstämma och extra sektionsstämma

Kallelse ska vara utskickad senast fjorton dagar före ordinarie sektionsstämma och senast en vecka
före extra sektionsstämma.

§ 14

Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna skall avges skriftligen till Riksstyrelsen som fattar beslut i frågan.

§ 15

Upplösning av sektionen

Beslut om upplösning av sektionen fattas om minst 4/5 av de röstande bifaller förslaget vid två på
varandra följande sektionsstämmor varav den ena ska vara ordinarie sektionsstämma. Mellan
sektionsstämmorna skall minst tre och högst 10 veckor förflyta.
Beslut om upplösning av sektionen kan även fattas av riksstyrelsen om sektionens verksamhet inte
längre främjar sektionens ändamål.
Efter upplösning ska sektionens tillgångar och egendom disponeras på sådant sätt som bäst motsvarar
Svenska Fjällklubbens intressen.
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